
Leden 2019 č. 12

Hřiště slavnostně otevřeno
Po mnoha letech čekání se naši žáci dočkali 
hřiště, a můžeme tak říct, že nyní už bu-
deme mít srovnatelné podmínky při výuce 
tělocviku, jako mají žáci na velkých ško-
lách. Konečně si naše děti vyzkouší skok do 
dálky, zaběhnou krátké tratě či zahrají mí-
čové hry na hřišti s klasickými rozměry. Při 
této příležitosti jsem převzala také z rukou 
pana Jiřího Kielkovského, jednatele firmy 
VAC DESIGN s.r.o., symbolický šek na částku 

3 355 Kč, peníze budou použity na nákup 
doplňků potřebných k údržbě umělého po-
vrchu hřiště.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci 
hřiště, zejména paní starostce, za splnění na-
šeho snu a pevně doufám, že hřiště bude dě-
tem sloužit minimálně tak dlouho, jako jsme 
na něj čekali.

Mgr. Jana Ošeldová,  
ředitelka ZŠ Doubrava

1229–2019

ZPÁTKY 
DO LAVIC!

Už je to tady! Dva měsíce uběhly jako 
voda, přišel konec prázdnin. Chodbami 
školy se opět rozeznělo první zvonění 
a my usedli zpátky do školních lavic. Přiví-
tali jsme několik nových spolužáků a také 
prvňáčky, na které jsme se moc těšili! První 
školní den byl pro ně něčím novým, mnozí 
prvňáčci se svého úplně prvního dne 
v novém prostředí obávali. Přechod, kdy 
se z předškoláka stává školák, prvňáčkům 
zpříjemnila paní starostka obce. Prvňáčky 
mile přivítala, každý z nich si odnesl domů 
kornout plný sladkostí a sadu pro prv-
ňáčky od společnosti EKO-KOM a.s. Paní 
starostka přivítala také ostatní žáky školy, 
kteří se dověděli, kdo z nich se stal „sko-
kanem roku“. Ocenění žáci dostali krásnou 
knihu. 

Všem přejeme mnoho úspěchů ve 
školním roce 2019/2020.

Mgr. Lenka Kolompárová

Foto: Ivana Siekierová z

Foto: ŠH z
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – říjen, listopad 2019
Směsný komunální odpad se vyváží 1x za dva týdny jedním svozem. Pytle na separovaný odpad 
(žluté) a sady tašek na třídění odpadu si mohou občané vyzvednout na Obecním úřadě Doub-
rava, 1. patro, kancelář č. 13, pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin. 

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Říjen 9, 23 16 10 2
Listopad 6, 20 13 7 13

Vážení spoluobčané,
v úvodu bych Vás chtěla co nejsrdečněji 
pozvat na spolkovou výstavu v Národ-
ním domě, kterou pořádáme tradičně 
každý druhý rok. Letos bude ve znamení 
probíhajícího výročí obce. Spolková čin-
nost má v obci hluboké kořeny, díky ní 
lidé k sobě měli blízko a lépe si rozuměli. 
I v současnosti v obci působí řada spolků, 
které se významně podílí na společenském 
životě. V mnoha spolcích se mění věkové 
zastoupení členů, a v mnohých převažují 
ti nejzkušenější. Neměli bychom otálet 
a z jejich životních zkušeností načerpat 
co nejvíce. A spolková výstava je jednou 
z příležitostí. Pokud Vás činnost někte-
rého spolku zaujme a budete mít chuť, 
určitě Vás členové rádi mezi sebe přijmou. 
Nemohu opomenout ani skutečnost, že 
v obci pracují spolky, které jsou pro naši 
nejmladší generaci, a jsme za to moc rádi. 
Národní dům bude v pátek 18. října patřit 
opravdu všem. 

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás 
informovala o tom, že se zpracovává In-
tegrovaný rozvojový plán obce včetně 
urbanistické vize. Ta už je hotová a po 
představení zastupitelům se budou moci 
formou prezentace na spolkové výstavě 
seznámit všichni zájemci z řad široké veřej-
nosti. V září jsme v obci přivítali náměstka 
hejtmana MSK pana Mgr. Stanislava Folwar-
czného, vedoucí odboru kultury a památ-
kové péče paní Karin Veselou, zástupce 
společnosti BeePartner, a.s. a samozřejmě 
autora urbanistické vize pana Ing. arch. 
Jiřího Fialu. „KLENOT“, to jsou hodnoty 
Doubravy, které, stejně jako Popelka, če-
kaly na své objevení a vyzvednutí v pově-
domí širokého okolí, aby se staly středem 
zájmu a byly oživeny k obdivu všech, kteří 
do Doubravy zavítají. Možná předchozí věta 
nezní moc srozumitelně, více napoví gra-
fická podoba navrhovaného řešení území, 
ale ucelená prezentace napoví nejvíce. Na 
spolufinancování zpracování Integrova-
ného rozvojového plánu obce Doubrava 
se podílí MSK, který jsme požádali o po-
skytnutí dotace a ta byla zastupitelstvem 
MSK schválena ve výši 200 000 Kč. Tímto 
děkujeme za podporu rozvoje malé obce 
Doubrava.

Některé opravy silnic budou přesunuty 
na počátek léta příštího roku. Jedná se 
o opravu silnice na hranicích s Dětmarovi-
cemi, kde je plánovaná oprava recyklátem 

a při pokládce hmoty až na počátku léta 
dojde k lepšímu zpevnění díky vysokým 
letním teplotám. Rovněž oprava a zprů-
jezdnění silnice pod Ujalou proběhne až 
v příštím roce. Do listopadu letošního roku 
bude probíhat pokračování navážky zátě-
žové lavice a měsíce listopad a prosinec již 
nemají pro opravy silnic vhodné klimatické 
podmínky. 

Bytový dům č. p. 128 již nebude vyční-
vat mezi opravenými obecními budovami. 
V polovině září byla zahájena oprava fasády 
tohoto bytového domu, jejímž vlastníkem 
je společnost Residomo. Jednání vedená se 
zástupci společnosti dospěla k viditelnému 
výsledku a dům se po dlouhých letech do-
čkal opravy. Před nástupem zimy bude ještě 
vyměněna střešní krytina na bytovém 
domě „Dominik“.

Naše kulturní památka, kostel Husova 
sboru, má fasádu, okenní vitráže i dveře, na 
kterých se podepsal zub času. Ve spolupráci 
s odbory památkové péče a obcí Doubrava 
připravuje paní farářka s církevní diecézí 
potřebné podklady pro zapojení do do-
tačního programu na obnovu této kulturní 
památky. 

Zámek má nová komínová tělesa, do-
končí se oprava střechy a svodů a rovněž 
bude opraven poškozený trám. Na nákla-
dech se podílí obec Doubrava spolu s dotací 
Ministerstva kultury.

Připravujeme rozpočet na rok 2020, 
kterým chceme nejen hospodárně zabez-
pečit chod obce, ale také pokrýt finanční 
spoluúčast v případě poskytnutí dotací na 
revitalizaci veřejného osvětlení, vybudo-
vání sběrného dvoru a musíme zabezpečit 
potřebné opravy a rekonstrukce na obec-
ním majetku. Pro lepší zhodnocení financí 
obce bylo zastupitelstvem schváleno pře-
vedení části finančních prostředků obce na 
termínovaný vklad s lepším úročením než 
na běžném účtu. 

V závěru bych Vás chtěla pozvat 23. října 
k účasti na pietním aktu u příležitosti vzniku 
ČSR před budovou obecního úřadu, který se 
uskuteční v 16:00 hodin a následně v 17:00 
na koncert čtyř pěveckých sborů z orlov-
ské základní školy Karla Dvořáčka, který se 
uskuteční v kostele svaté Hedviky.

Těším se na společné setkání.
Dáša Murycová,  

starostka obce

•	Rada	obce	schválila	plán	kulturních	a	spo-
lečenských akcí na rok 2020 pořádaných 
obcí Doubrava.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 smlouvy	
o sdružených službách dodávky elektřiny 
se společností EON na období od 1. 1. do 
31. 12. 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 smlouvy	
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Doubrava mezi obcí Doubrava a Morav-
skoslezským krajem. Jedná se o kotlíkové 
dotace – 2. výzva.

•	Rada	obce	souhlasila	s	návrhem	realizač-
ních úprav rekultivace území Kozinec.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	
o smlouvě budoucí o realizaci pře-
ložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Jedná se o oblast rekonstrukce silnice 
Doubrava – Dědina.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 
Z DOMÁCNOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se usku-
teční v sobotu 2. listopadu 2019 od 8:00 
hod. do 12:30 hodin na předem určených 
stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, 
akumulačních baterií, plechovek od barev, 
monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 
(zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Pe-
dersen a.s. vozidlem se speciálním kontejne-
rem na následujících stanovištích v určeném 
čase. 

ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

Stanoviště
Zahájení 

v hod.

Ukončení 

v hod.

VRCHOVEC u bývalého 
bytového domu č. p. 571 08.00 08.30

Sběrný dvůr za obecním 
úřadem Doubrava 09.00 09.30

NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30

UPLIŽ stanoviště 
kontejnerů u RD č.p. 428 11.00 11.30

HRANICE u RD č.p. 233 12.00 12.30

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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Nedělního poledne 15. září bylo doub-
ravské náměstí zaplněno milovníky sta-
rých automobilů. Právě v tuto dobu přijela 
značná část účastníků setkání v Orlové 
k nám do Doubravy, 
aby se představili s na-
blýskanými unikátními 
vozidly z dob minulých. 
Mezi prvními jsme na 
náměstí přivítali his-
torický kočárek s naší 
malou Izabelkou, která 
rovněž sledovala celou 
parádu. Přijíždějící vo-
zidla přivítaly starostka 
s místostarostou, které 
účastníkům předávaly 
pamětní placky. Za 
početnou skupinou 
motocyklů přijížděly 
automobily a kolonu 
uzavírala řada vozidel 
vojenské techniky. Or-
ganizátorem celé akce 
byl spolek Václavka v Orlové-Porubě, který ve spolupráci s SDH 
Doubrava a obcí Doubrava uskutečnil tuto parádu u nás. 

Dáša Murycová, starostka obce

Veřejné pohřebiště v Doubravě je v období 
Památky zesnulých dle Řádu veřejného 
pohřebiště obce Doubrava v období od 
24. října do 2. listopadu přístupné od 
7:00 do 20:00 hod.

Marie Procházková,  
referent na úseku majetkové správy

Počátkem září 2019 byly započaty pří-
pravné práce a zahájena stavba významné 
technické infrastruktury v obci – kanalizač-
ních řadů a ČOV v centru Doubravy, jejímž 
investorem je SmVaK Ostrava, a.s. Tato stavba 
vyřeší odvod a likvidaci splaškových vod 
z oblasti „finských domků“ a bude umožňo-
vat napojení taktéž další zástavby v centrální 
části obce. 

Stavba započne výstavbou ČOV, která 
bude umístěna pod „finskými domky“ (na-
proti koupaliště), dále bude následovat 

výstavba jednotlivých kanalizačních stok. 
Stavební práce dopravu v obci výrazně neo-
mezí, křížení silnice bude provedeno protla-
kem, uzavírku a úpravu objízdnými trasami 
nebude nutno řešit. 

S omezením však bude nutno počítat 
v prostoru navazující na chodník z centra ko-
lem kostela směrem ke koupališti a „finským 
domkům“. Tento prostor bude vyhrazen 
staveništní dopravě a v průběhu stavebních 
prací bude nepřístupný. 

Ing. Pavel Szostok, stavební úřad

Výstavba ČOV v centru obce byla zahájena

UPOZORNěNÍ 
pro občany na úseku 
odpadového hospodářství

V případě, že po svozu komunálního od-
padu svozová firma neuloží odpadní nádoby 
zpět na dané místo (jsou rozházené po okolí), 
je pro řešení takové situace potřeba ihned in-
formovat odpovědného pracovníka na obec-
ním úřadě na tel. 596 512 953.

Také když není popelová nádoba v době 
svozu vyvezena, je nutno ihned volat na výše 
uvedené telefonní číslo.

Jiří Sznapka, správa BaNF  
a odpadové hospodářství

Provozní doba 
hřbitova v období 

Památky zesnulých 

Doubrava patřila veteránům
Ve čtvrtek 05. 09. jsme byli 

povoláni do Karviné-Darkova, kde 
jsme společně s příslušníky policie 
prohledávali vytipovanou oblast 
za účelem pátrání po pohřešované 
osobě. Této akce se zúčastnili Še-
besta Radek, Šebesta Lukáš a Ma-
jer Marek. V sobotu 14. 09. jsme se 
zúčastnili desátého ročníku čes-
ko-polské soutěže v Jedlowniku. 
V soutěži, kde se časy sčítaly, jsme 
se umístili na druhém místě. Soutěž 

vyhrála družstva 
O r l o v é - M ě s t a 
a Radlina II. V neděli 15. 09. se konal 
další ročník „Jízdy veteránů“, který 
opět končil na našem náměstí. Při 
akci jsme pomáhali s usměrňová-
ním dopravy, se zajištěním pose-
zení a při prodeji občerstvení. 

Za Výjezdovou jednotku a Vý-
bor SDH Doubrava. 

Pavel Slávik, velitel VJ
www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ OKÉNKO 

Česko-polská soutěž. Foto: archiv OSP Jedlownik z

Výzva všem členům sboru dobrovolných hasičů Doubrava
Vážení členové, jistě víte, že se blíží volby 

do vedení sboru. Volby se konají každých pět 
let a budou se konat dne 4. ledna 2020. Žá-
dám vás o účast na výborové schůzi, která se 
koná vždy poslední pondělí v měsíci v hasičské 

zbrojnici od 17:00 hodin, kde můžete dát návrh 
na starostu, náměstka starosty (velitel sboru), 
jednatelku, hospodářku a další členy a i vy se 
můžete ucházet o funkci člena výboru. Od 
října budeme vybírat členské příspěvky. 

Příspěvky můžete přijít zaplatit do hasičské 
zbrojnice vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin 
nebo u hospodářky paní Věry Šebestové nebo 
jednatelky paní Vandy Sosnové na náměstí.

Zdeněk Sosna, starosta sboru
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Už žádné oči pro pláč
Ve školce to opět žije. Dvě třídy jsou 
plné dětí. U malých Myšáků jsme utí-
rali ranní slzičky, ale po týdnu se vše 
uklidnilo. U velkých Tygříků to bylo 
jiné. Jsou již zdatní a navázali na to, kde 
v předcházejícím roce skončili. Všichni 
dohromady jsou jedna velká parta, 
která si svůj dětský život prožívá hrou. 
Rádi chodí na procházky do okolí, po-
bývají v lesíku za školkou, využívají 
nového smyslového chodníku, hrají si 
v přírodě.

Děti mají rády pohádky a těší se 
na pohádkové babičky, které při-
chází do mateřské školy předčítat. 
Rádi bychom mezi sebou uvítali další 
ochotné babičky, které potěší uši na-
šich dětí krátkou pohádkou. Babičky 
nebo dědečkové, přijďte za námi, tě-
šíme se.
Za děti a paní učitelky MŠ Doubrava 

Radomíra Jasenková

inzerce

MÁŠ NADÁNÍ 
NA HÁDÁNÍ?
Nebudeme se hádat,  
ale budeme hádat.

CO JE TO?
„Velká šelma, která bručí, 
počítat se asi učí,
protože si s sebou v lese
stále stejné číslo nese.“
Nápověda: 
šelma, která bručí…  M – - – - -
číslice… d – -

Znáš odpověď? 
Přijď ji říct 21. 10. ve 13:30 do 
knihovny. Přijď, i když řešení neznáš. 
Můžeš ostatní překvapit svým při-
praveným rébusem.

Zapojím se také. 
Hana Sábelová 

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Vážení a milí sousedé je nám velikým po-
těšením podělit se s Vámi o radostnou zprávu! 
Po dlouhém úsilí se nám podařilo získat pro vy-
stoupení v Doubravě stříbrnou SuperStar Elišku 
Ruskovou. Eliška Rusková pochází ze sousední 
Orlové, zpěvu se věnuje od svých 10 let. V roce 
2017, kdy Elišce bylo pouhých 14 let, ji její paní 
učitelka zpěvu přihlásila do jedné z největších 
a nejpopulárnějších TV soutěží – Česko Slo-
vensko hledá SuperStar. Přestože účast v sou-
těži byla dlouhá a náročná, Eliška Rusková jako 
nejmladší účastnice SuperStar si v dubnu 2018 
vyzpívala nádherné stříbrné místo. Elišku Rus-
kovou můžete vidět a poslechnout si na You 
Tube kanálu a Facebooku, odkazy najdete na 
její webové stránce www.eliskaruskova.eu. Moc 
nás těší, že Eliška Rusková přijala naše pozvání 
a našla ve svém nabitém programu a studiu 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě volné 
místo pro vystoupení v kostele Svaté Hedviky 
v Doubravě. 

Elišku Ruskovou doprovodí smíšený pě-
vecký sbor Gymnázia Havířov pod vedením 
Mgr. Sylvy Mokrošové. Sbor byl založen na 
gymnáziu ve školním roce 1998/99. Zpočátku 
se jednalo o komorní sdružení s převahou dív-
čích hlasů. Od roku 2014 sbor zpívá v klasické 
smíšené podobě. V současnosti má přes 40 
členů z řad studentů a absolventů gymnázia, 
účinkuje nejen na akcích, které pořádá gym-
názium, ale připravuje také řadu vystoupení 
v rámci města a blízkého okolí. Pravidelně se 

sbor zúčastňuje sborových přehlídek a festi-
valů. Mezi největší úspěchy patří umístění ve 
zlatých pásmech v celostátních kolech přehlí-
dek GYMNASIA CANTANT 2018, 2019 v Brně 
a OPAVA CANTAT 2018 v Opavě a také zisk stří-
brného pásma na Mezinárodním festivalu ad-
ventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 
v Praze 2017 a 2018. Sbor také získal řadu 

zvláštních ocenění, např. za práci s mládežnic-
kým sborem, za dirigentský výkon, za hlasovou 
přípravu, za interpretaci povinné skladby. 

Sbor můžete vidět a poslechnout si na You-
Tube kanálu a na Facebook stránce: 

https://cs-cz.facebook.com/sylvatym.

Milí sousedé, srdečně Vás zveme v so-
botu 14. 12. 2019 od 18:00 na adventní 
koncert do kostela Svaté Hedviky na náměstí 
v Doubravě. 
Vstupenky v hodnotě 100Kč/osoba jsou již 
v předprodeji prostřednictvím:
- mailu info@nasedoubrava.cz
- mobilu 602 755 179, paní Jiřina 

Ferenčíková
- paní Ildiko Stablové, provozovatelky re-

staurace Národní dům v Doubravě

Těšíme se na Vás, naše sousedy a příz-
nivce, kteří si nenechají ujít neopakovatelný 
adventní zážitek ze zpěvu Elišky Ruskové 
a smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Ha-
vířov. Je nám velkou ctí a potěšením, že NAŠE 
DOUBRAVA může být součástí podpory mla-
dých talentů.

Děkujeme panu faráři, PaeDr. ThLic. Mar-
celu Puvákovi, za poskytnutí kostela Svaté 
Hedviky k adventnímu koncertu. Děkujeme 
obci Doubrava za finanční přispění. Osobně 
děkuji všem členům spolku NAŠE DOUBRAVA 
a dobrovolníkům, kteří se podílejí na přípravě 
koncertu Elišky Ruskové a smíšeného pěvec-
kého sboru Gymnázia Havířov, bez jejich po-
moci by se to neobešlo.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.
www.nasedoubrava.cz

NAŠE DOUBRAVA POZVALA STŘÍBRNOU SUPERSTAR ELIŠKU RUSKOVOU!

Dne 15. 3. 2019 výbor uspořádal vzdělá-
vací přednášku p. profesora Daniela Kadłubca 
na téma „Lidová kultura na Těšínském 
Slezsku“. Zúčastnilo se 24 osob.

U příležitosti oslav Dne matek k nám 
4. 5. 2019 přijelo s kulturním programem Duo 

Vrámol (studenti Akademie múzických umění 
v Praze). Zábavnou formou nás seznámili 
s vážnou hudbou od starověku až po 20. sto-
letí. Zazněly mj. skladby Bacha, Chopina, 
Smetany, ale taky Jaroslava Ježka. Zúčastnilo 
se 35 osob. 

Dne 18. 7. 2019 jsme zorganizovali zá-
jezd do Vizovic. Navštívili jsme soukromou 
sklárnu GLASS ATELIER MORAVA s.r.o. a zámek 

Vizovice. Odpoledne jsme se zastavili v Luha-
čovicích. Zájezdu se zúčastnilo 40 osob, nejen 
členové PZKO, ale také současní i bývalí ob-
čané Doubravy. 

Děkujeme tímto vedení obce Doubrava 
za poskytnutí finanční dotace, bez které by-
chom tyto akce nemohli uskutečnit.

Ing. Petr Czapek,  
předseda MS PZKO

Z činnosti PZKO

Zájezd do Vizovic z

Den matek z
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Projekt Zaměstnanecká mobilita, díky 
kterému mohou i letos obyvatelé Kar-
viné, Havířova a Orlové získat ODIS kartu 
na jeden rok zdarma, změnil od září pod-
mínky. Tak, aby to bylo pro občany Mo-
ravskoslezského kraje výhodnější. O ODIS 
kartu na rok zdarma tak mohou žádat také 
obyvatelé obcí Albrechtice, Horní Bludo-
vice, Horní Suchá, Těrlicko, Dětmarovice, 
Petrovice u Karviné, Stonava, Doubrava 
a Petřvald.

Cílem programu je zastavit vylidňování 
Havířova, Karviné a Orlové, přilákat do těchto 
měst nové práceschopné obyvatelstvo, udr-
žet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi 
občany zájem o trvalé bydlení v této části 
Moravskoslezského kraje. 

I po zářijové změně pravidel zů-
stává v platnosti základní podmínka: 
Na ODIS kartu mohou dosáhnout 
pouze ti, kdo jsou zaměstnaní, a to 
na minimálně poloviční úvazek. Ne-
mění se ani skupiny osob, pro které 
je ODISka určena, tedy absolventi 
SŠ, VOŠ a VŠ nejdéle do 1 roku od 
ukončení studia, a také ti, kteří se do 
vybraných měst a obcí přistěhovali 

po 1. 1. 2019 a zdravotničtí pracovníci, kteří tu 
pracují ve zdravotnickém zařízení. Pro absol-
venty a „přistěhovalé“ navíc platí podmínka 
mít v Karviné, Havířově, Orlové či okolních 
obcích trvalé bydliště.

Poskytovaná karta ODIS je osobní bezkon-
taktní čipová karta, která opravňuje držitele 
k cestování veřejnou osobní dopravou napříč 
celým integrovaným dopravním systémem 
Moravskoslezského kraje ODIS. Žádosti jsou 
přijímány v průběhu celého roku 2019. Po-
drobné podmínky projektu jsou uvedeny na 
webu www.mobilita.msk.cz . Případné dotazy 
můžete směřovat i na e-mail: mobilita@msid.
cz nebo vám dotazy zodpoví kontaktní osoba 
– Kateřina Plesníková, tel.: 770 194 950.

ŠH (zdroj: MS kraj a www.msid.cz)

Vzpomínka
Čas letí a nevrátí, co vzal, jen vzpomínky na 
Tebe nám zanechal.

Dne 26. 10. 2016 uply-
nou tři roky od chvíle, 
kdy nás opustil milo-
vaný manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček, 
pan Jan Soldyński. 

S láskou vzpomí-
nají manželka Marie, 
dcera Jiřina, syn Lu-

mír s rodinou, vnuk Martin s Veronikou 
a pravnoučata Honzík a Mareček.

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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SINGLE
Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

inzerce

 ZA TVARůŽKY DO LOšTIc
Muzeum Olomouckých tvarůžků 

nabízí řadu exponátů a pohled do 
dlouhé historie výroby této pochutiny. 
Najdete zde jedinečné doklady o vý-
robě tvarůžků, v každé místnosti lze na-
číst pomocí QR kódů základní informace 
o konkrétní expozici. Mezi exponáty 
uvidíte například staré formy (klapačky), 
které dělnice v loštické tvarůžkárně po-
užívaly před 120 lety. Za směnu pomocí 
nich dokázaly vyrobit 9 tisíc tvarůžků. 
Expozice vám prozradí hlavní postupy 
ve zpracování tvarůžků od mletí a liso-
vání tvarohu, vlastní výroby, ale dá také 
nahlédnout do života samotných vý-
robců a jejich osudu. Prohlídka muzea 
končí vchodem do podnikové prodejny 
A.W. spol. s r. o. s možností nákupu ce-
lého sortimentu Olomouckých tvarůžků 
a dalších specialit.
Více informací na www.tvaruzky.cz.

 NOVINKA V ZOO OSTRAVA – 
ZAHRADA DáLNÉHO VýcHODU

V Zoologické zahradě a bota-
nickém parku Ostrava byla otevřena 
nová expozice prezentující zahradní 
umění Dálného východu. Expozice 
vznikla přestavbou a rozšířením Čín-
ské zahrady nedaleko vstupu do zoo 
a navazuje na kolekci bonsají a orna-
mentálních stromů, která je situovaná 
bezprostředně u vstupu do areálu. 
Návštěvníci se tak mají možnost se-
známit s dalšími prvky zahradního 
umění Dálného východu.
Více informací na www.zooostrava.cz .

Kam vyrazit… 

Do práce můžete jezdit zadarmo 
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URBANISTICKÁ VIZE ROZVOJE OBCE DOUBRAVA

Prezentace pro veřejnost proběhne dne 18. 10. 2019

v Národním domě v Doubravě na Spolkové výstavě.

Těšíme se na vás!
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